Calamiteiten
Bij een levensbedreigende situatie kunt u direct 112
bellen. In andere gevallen belt u ons via
+31 (0)88 1210 400.
Als het alarm gaat, volg dan de instructies van onze
bedrijfshulpverleners in de rode veiligheidsvesten.
De verzamelplaats bij calamiteiten is aan de
doorgaande weg (straat Klappolder).

Zelfstandige werkzaamheden

• U heeft een VCA basis opleiding
• U beschikt over het telefoonnummer van uw
contactpersoon
• U draagt een door ons verstrekt groen
veiligheidsvest
• De toestemming is maximaal één dag geldig
• De toestemming geldt voor specifieke ruimtes

Met het betreden van onze locatie gaat u akkoord
met onze huisregels.

Houweling Group
Klappolder 104
2665 LP Bleiswijk
+31 (0)88 1210 400
info@houweling.nl
houweling.nl

versie 20190315

In sommige gevallen heeft u toestemming om
zelfstandig werkzaamheden uit te voeren op onze
locatie. Dit is expliciet met uw contactpersoon binnen
de Houweling Group overeengekomen en volgens
deze voorwaarden:

Welkom
Van harte welkom bij de Houweling Group. Voor uw
en onze veiligheid hanteren wij huisregels. Wij vragen
u deze te lezen en op te volgen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze gerust!

Magazijn
In sommige gevallen mag u ons magazijn bezoeken.
Wij vragen u dan om de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen:
• Houweling veiligheidsvest
• Veiligheidsschoenen S3

Huisregels

Veiligheidsvesten

• Wij vragen u zich aan en af te melden bij onze
medewerkers in de showroom
• Draag uw bezoekersbadge zichtbaar
• Drinken (non-alcoholisch) is toegestaan op locaties
waar dat aangegeven is en op kantoor, in de kantine
en de showroom
• Eten is toegestaan in de kantine
• Roken is toegestaan in de rokersruimte
• Het is niet toegestaan om onder invloed te zijn
of gebruik te maken van alcohol of drugs
• Het is niet toegestaan om foto- of filmopnames
te maken
• Wij maken gebruik van cameratoezicht voor de
beveiliging van uw en onze eigendommen

Voor een duidelijk herkenning gebruiken we buiten
de showroom en kantoren verschillende kleuren
Houweling veiligheidsvesten voor personeel en
bezoekers.

BHV (Bedrijfshulpverlener)

Constructor

Driver

Visitor

Houweling werknemers

Als u geen (geschikte) veiligheidsschoenen heeft,
lenen wij u deze voor de duur van uw bezoek.
Wij vragen u om gebruik te maken van de
aanwezige looppaden en loopdeuren. Let op dat u
gemotoriseerd verkeer altijd voorrang geeft.
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